
 



 

 תוכנית מקצועית|  2017ועידת המסים 

 

 שות ועדת המסיםאנשיא ויו"ר ר .ס - רו"ח, עו"ד, ג'ק בלנגהמרכז מקצועי: 
  
 

 9.11.17|  יום חמישי
 

 התכנסות           9:00
 

 ?ההפסדים לאן - מושב ראשון  9:30-10:30

 
  ;הכרה בהפסדים הנחזים להיות הפסדי הון כהפסדים עסקיים

  ;בהפסד מירידת ערך של השקעות ללא מימוש ההשקעההכרה 

 דגשים ומסקנות. -נוסף בעניין דמארי והירשזון דיון 
 

 , רו"ח, עו"דאלכסנדר שפיראמר   :ומרצה מנחה

 
 ד", רו"ח, עורמי אריהמר  מרצים:

           מפעלים גדולים, רשות המסים פקיד שומה – , רו״חאברהם בכר רמ 

 ד"רו"ח, עו, גיא רשטיקר מ 
  

 שינויי מבנה מורכבים -מושב שני   10:30-11:30

 

 ;בדגש על שינויי מבנה מורכביםי תיקון סקירת עיקר -מיזוגים והפיצולים רפורמה בחוק הה

 ;תום שנת המסלהיערכות להחלטות מיסוי בתחום שינויי המבנה שניתנו במהלך השנה בדגש 
 שילוב שותפויות בשינויי מבנה והוראות מעבר לתיקון.

 

 סיםמיזוגים ופיצולים ברשות המ מחלקתלשעבר מנהל  – , רו"חרן כהןמר  מנחה ומרצה:
 

    מנהל תחום בכיר מיזוגים ופיצולים, רשות  - )משפטן( , רו״חצביקה בראלמר   מרצים:

    המסים                                                                        
 רשות המיסיםלשעבר מנהל  – )משפטן( , רו"חג׳קי מצאמר                        

 )משפטן( , רו"חאבי נוימןמר   

   
 

 הפסקה 11:30-12:00

 

  לאן? - 2018-עולם המסים ב -מושב שלישי   12:00-13:30

 

 שבע -יו״ר סניף באר –, רו״ח אריק קטורזהמנחה: מר 
 

 נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים ס' –, רו"ח, עו"ד בלנגה ג׳ק מר
 מנהל אגף בכיר בחט' מקצועית, רשות המסים -רו"ח )משפטן( שלם, -רולנד עםמר 
 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל -, רו"ח יזהר קנהמר 

 
   צהרייםהפסקת   13:30-14:30



 
 

  יתרות חובה ודיבידנד מאולץ ,חברות ארנק -  רביעימושב  14:30-16:00

 לפקודת מס הכנסה 77 א,62, (1)ט3סעיפים :                                   

 

 ז״ל() משה שקלד"ר לזכרו של מושב 

 
 , עו"דיניב שקלמר            :ומרצה מנחה

 
 סגן פקיד שומה גוש דן, רשות המסים - , רו״ח רובי בוטבול מר   :מרצים

  רו"ח, עו"ד ,בירנצויג-ת הללאייל גב'                    

 , עו"ד, רו"חדניאל פסרמןמר                     
 , רו"ח, עו"דאייל רוביןמר                    

 

 
 
 

  2017תכנוני מס ועמדות החייבים בדיווח  - חמישימושב   16:30-19:00

 

 יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א - , רו״חרעיה קידרגב'  : ומרצה  מנחה
 

 , רו"ח, עו"דיוסי אלישעמר   : מרצים

           , רו"חרן ארציר מ  
  יו"ר ועדת ו חברת הוועד המרכזי -, רו"ח, עו"ד פייג-ליאת נויבירט 'גב  
 הקשר עם מע"מ                              

 , רו"חיגאל רופאמר   
 מנהל המחלקה המקצועית, רשות המסים - ״ח, רועפרי שלומר   

  



 

 10.11.17|  יום שישי
 

 

 מדינת ישראל כמקלט מס וחוקי איסור   - שישי מושב   9:00-10:30

 מרצון... םגילויי ;הלבנת הון      

 
 )ז"ל( משה שקלד"ר לזכרו של מושב 

 
 הוועדה לטיפול בנושא  יו״ר מ"מ  -  , רו"חאריאל פטל מר  מנחה ומרצה:

 הלבנת הון" "חוק איסור                                                                       

 
 , רשות המסיםמנהל תחום בכיר גילוי הון לא מדווח - רו״ח ,אמיר דוידובמר   :    מרצים

 , רו״ח, עו״דבני טובימר                      
 עו''ד יוסי רומנו, מר                        

 , רו״ח, עו"דארז שגיבמר                      

                                         הצוות לטיפול בהלבנת הון ראשנשיא ו ס'  -, רו"ח איריס שטרקגב'   
 
 

  לאן? - 2018-ב ן"מיסויי הנדל -מושב שביעי   11:00-13:00

 

השפעת מס  הצעה לתיקון חוק עידוד השקעות הון;; ן"השפעות מיסוי על שוק הנדל

  היבטי מיסוי בהתחדשות עירונית; על רכישת דירות מגורים להשקעה; רכישה
חברות בית ומשפחתיות; תמ"א; מיסוי דירות מגורים והשפעתו על מחיר  ;קבוצות רכישהמיסוי 
 .2018מיסוי מכירות של דירות מגורים החל בשנת  ; דיווח מקוון;דירה שלישית לאן? השוק;

 
 , רו"חדורית גבאיגב'  :ומרצה מנחה

 

 מנהל תחום קבלנים לשעבר, רשות המסים - , רו״חןוסלי אילמר   :מרצים
 , רו"חישי כהןמר  
   ת"א ועדת השתלמויות במרחב)משותף( יו"ר  - , רו"ח, עו"דשי כהןמר                        

 , עו"דמאיר מזרחימר                        
 מקרקעין וקבלנים, –מחלקה מקצועית מנהלת  - , עו״דמיכל סופרגב'  
 רשות המסים                                                                 

 
 

 
 
 

 המושבים ובתכני המרצים בשמות שינויים יתכנו | 'ב-'הא לפי המרצים סדר. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



 



 


